
Witamy was Kochani 
              Mali  Badacze! 
Rozpoczynamy nowy 
wiosenny dzień, tym razem 
czas na muzykę, zapraszam 
was do wspólnej zabawy☺ 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kochani  posłuchajcie wspólnie odgłosów zwierząt, spróbujcie powtarzać po 
zwierzętach ☺   

   
              https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw 
 
A teraz piosenka „Ko, ko ko” wysłuchajcie jej  kilka razy i spróbujcie zaśpiewać 
refren, a może uda się zaśpiewać całość. Drogi rodzicu porozmawiaj z dzieckiem  
 na temat tekstu piosenki.  
-Czy wiecie kto się zgubił w usłyszanej piosence? 
-Kto szukał kurczątek? 
-Jakie zwierzęta występowały w piosence? 
-Czy mama kwoka znalazła swoje dzieci? 
     
               https://www.youtube.com/watch?v=VtZk5OSNZgE 

 
I. Biega mama kwoka po podwórku całym  

https://www.youtube.com/watch?v=qQtJP40a1Iw
https://www.youtube.com/watch?v=VtZk5OSNZgE


pełna niepokoju o pociechy swe 
bo się gdzieś kurczęta nagle zapodziały 
byleby im złego nic nie stało się 
 
Ko ko ko ko ko ko o gdzie są moje dzieci? 
Ko ko ko ko ko ko czy ktoś widział je? 
Ko ko ko ko ko ko jeśli je znajdziecie 
Ko ko ko ko ko ko zawołajcie mnie 
II. Biegnie do korytka bo tam są prosięta 
biegnie mama kwoka biegnie ile tchu 
może świnki wiedzą gdzie są jej kurczęta 
może je widziały dzisiaj właśnie tu  
 
III. Świnki nie widziały, zatem do psa burka 
biegnie mama kwoka biegnie ile tchu 
ze zmartwienia już jej posiwiały piórka 
o niedoli swojej zaraz powie psu 
 
Ko ko ko... 
 
IV. Burek mamę kwokę do konika posłał 
biegnie mama kwoka biegnie ile tchu 
ale kary konik z pyskiem pełnym owsa 
mówi ze jej pociech dziś nie widział tu 
 
 
Kochani a teraz spróbujcie wspólnie zatańczyć do piosenki,   
Uwaga! Słysząc refren spróbujcie improwizować ruchem słowa Mamy Kwoki☺ 
 
Czy pamiętacie znaną nam zabawę do piosenki „Kaczuszki”? Zamieńcie się w 
małe kaczuszki i tańczcie zgodnie z rytmem muzyki. Wiemy , że ją bardzo lubicie! 
☺    
   
                     https://www.youtube.com/watch?v=5R-DhcdBE8U 
 
Na zakończenie zabawa oddechowa pt.  „Głodne kurki”  

W tej zabawie będziemy potrzebowali rurki do napojów i małych kuleczek 
wykonanych z papieru (większych niż otwór rurki). Zadaniem dziecka jest 

https://www.youtube.com/watch?v=5R-DhcdBE8U


przenoszenie papierowych kulek za pomocą rurki z jednego miejsca na inne np. z 
podłogi na dywan, z talerzyka do miseczki. 

   
                                                           Powodzenia ☺ 

 
Po zabawach ze śpiewem, można chwilę odpocząć, np. rysując wzorki 



 


